Termos e condições de acesso ao Banco de
Conselheiros Certificados IBGC– CCI
Introdução.
O Banco de Conselheiros Certificados IBGC é uma ferramenta que permite que
pessoas jurídicas e headhunters, interessados na identificação de profissionais
certificados, realizem pesquisas mediante critérios definidos e/ou publiquem
oportunidades para que os CCIs se candidatem. Dentro deste ambiente, será
possível disponibilizar dados cadastrais dos conselheiros certificados pelo IBGC,
tais como o perfil profissional e informações para contato.

Condições Gerais para acesso e candidatura de vagas
1. O conselheiro certificado deverá ler atentamente os termos e condições de
acesso ao banco de conselheiros;
2. O acesso à ferramenta se dará por meio do Portal IBGC com o mesmo
login e senha utilizado para gerenciar a certificação;
3. A responsabilidade pelo cadastramento e atualização das informações na
base de dados é do próprio conselheiro certificado;
4. Os conselheiros certificados terão acesso a todas as vagas publicadas pelas
empresas que se cadastrarem no banco;
5. Não há limite de para candidatura de vagas publicadas no banco, o próprio
CCI poderá definir em seu cadastro se deixará seu perfil disponível para
que as empresas possam visualiza-lo ou não.
6. É de responsabilidade das empresas entrar em contato com os candidatos
selecionados para dar andamento ao agendamento de entrevista e demais
etapas de seus processos seletivos;
7. O nome da empresa só será divulgado aos candidatos que forem
selecionados para a segunda etapa do processo, os mesmos serão
comunicados por meio de e-mail ou contato telefônico pela empresa que
divulgou a oportunidade;
8. O IBGC acompanhará os processos seletivos, porém não interferirá nas
regras de seleção instituídas pelas empresas;
9. O conselheiro certificado que não cumprir com suas obrigações financeiras
perante a certificação, terá o acesso aos dados cadastrais bloqueado para
consulta;
10.Dúvidas adicionais quanto ao manuseio da ferramenta, entrar em contato
por meio do e-mail: bancodeconselheiros@ibgc.org.br

